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Õppeaasta peamised eesmärgid: 1. Läbi õpetajate sihipärase tegutsemise on õpilastes arenenud õppimist toetavad õpiharjumused ning tõusnud on ka 

õpimotivatsioon.

2. Õpitulemuste saavutamist on toetanud kooli- ja lasteaiasisesed sündmused ning erinevates haridusprogrammides osalemine.

3. Pedgoogilise personali pädevus on tõusnud kujundava hindamise, õpilastes ettvõtlikkuse arendamise ning õpilaste  

hariduslike erivajadustega tegelemisel.

Eesmärgid valdkonniti Tegevused Tähtajad Vastutaja Kaasatud 

Uuendatud põhikooli õppekava on kehtestatud. sept.17 direktor kooliõpetajad

Uuendatud ainekavad on kehtestatud ja kodulehelt kättesaadavad. sept.17 direktor kooliõpetajad

Uuendatud koolieelse lasteasutuse õppekava on kehtestatud. okt.17 direktor lasteaiaõpetajad

Toimub kujundava hindamise jätkukoolitus õpetajatele. II  poolaasta direktor kooliõpetajad

Lapsevanematele on tutvustatud hindamise põhimõtteid koolis. sept.17 direktor kooliõpetajad

Õpilastele on klassijuhatajatundides selgitatud hindamise põhimõtteid.
sept.17 direktor klassijuhatajad

Toimub parimate praktikate kogumise õppereis õpetajatele (teiste koolide 

külastus, tundide vaatlus, vestlused õpetajatega) hindamise teemal.
II poolaasta 

algus direktor

Koostatud on juhend üldõppe puhul õpilase arengust tagasiside andmise 

kohta Stuudiumis.

nov.17 Heidi Kõvask

Elin Lihten, Anneli 

Varik, Tarje Roosik, 

driektor

Täiendatud ja parandatud pm slaidiesitluse koostamise ja loovtöö koostamise 

ning hindamise juhendid.
okt.17 Liina Saksing

Astrid Vernik, Ave 

Siilak, Rolf Saarna

Kaardistatud on õpilaste huvid huviringidele ja koostatud on huviringide 

graafik. sept.17 Ave Siilak klassijuhatajad

4. Lasteaialapsed oskavad käituda kultuurisündmustel ning tegusteda looduses seda väärtustades.

5. Kooli ümbritsevad huvigrupid on saanud anda panuse õpilaste arendamisse.

Lüllemäe Põhikooli üldtööplaan 2017/18 õ-a

1.1 Õppe- ja kasvatustööd käsitlev 

dokumentatsioon on korrastatud ja 

kinnitatud.

1.2 Hindamine on kõigile 

osapooltele üheselt arusaadav.

1.3 Koolis ja lasteaias toimuvad 

üritused ja huviringid toetavad 

õpilaste huve ja vajadusi.

1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
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Koostatud on kooli õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan ühes 

õpilasesinduse üritustega. sept.17 direktor ÕN liikmed

Koostatud on lasteaia õppe-ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaan.

sept.17

Ulvi Sarapuu, Terje 

Küppar, Inga Balko lasteaiaõpetajad

Kaardistatud on valdkonnad mida lapsevanemad saaksid tulla klassis või kogu 

koolile tutvustama. nov.17 Ave Siilak klassijuhatajad

Toimub koostöö Kaitseliiduga (kodutütred ja noorkotkad, laskmine). õppeaasta 

jooksul

Ave Siilak, Valev 

Sisov, Viljo 

Remmel

Kohalik pastor on kaasatud väärtusõpetusse ja kohaloo õpetamisse.
õppeaasta 

jooksul klassijuhatajad kooliõpetajad

Päästeteenistus ja politsei on  kaasatud kooli ja lasteaia õppetegevusse.
õppeaasta 

jooksul

lasteaia- ja 

kooliõpetajad

Lasteaias on peredega toimunud kaks arenguvestlust aastas.
sept.17, 

veebr.17 direktor lasteaiaõpetajad

Kooliõpilase ja lapsevanemaga on toimunud kaks arenguvestlust aastas.
sept.17, 

märts.18 Liina Saksing klassijuhatajad

Valla kultuuri-, raamatukogu- ja noorsootöötajad on kaasatud kooli ja lasteaia 

tegevustesse.

sept.17-

juuni.18

lasteaia- ja 

kooliõpetajad

Toimuvad organieeritud arutelud, mille käigus õpetajad selgitavad välja 

ühised arusaamad õppimist toetavatest õpiharjumustest, tunnikäitumisest.
dets.17 Liina Saksing kooliõpetajad

Õpetajad tegelevad teadlikult kokkulepitud õpiharjumuste kujundamisega 

kõigis klassiastmetes ja kõigis ainetundides.

sept.17-

juuni.18 kõik kooliõpetajad

TORE ja ÕE korraldavad õpiharjumuste populariseerimise kampaania.
1 kord 

poolaastas

ÕE ja TORE 

juhendajad

ÕE ja TORE 

õpilased

Õpilase tunnustatakse ja premeeritakse (nt. Tasuta pääse 

noortekonverentsile) kogu kooli ees.

sept.17-

juuni.18 kõik kooliõpetajad ÕE

Klassijuhatajate tööd koordineerib selleks valitud juht.
sept.17-

juuni.18 Liina Saksing

Klassijuhatajad hakkavad täitma ka klassijuhatajatunni päevikut. sept.17 Liina Saksing kooliõpetajad

1.3 Koolis ja lasteaias toimuvad 

üritused ja huviringid toetavad 

õpilaste huve ja vajadusi.

1.5 Õpilaste õpiharjumused ja            

-tulemused on paranenud.

1.6 Klassijuhatajatundides toimuv 

on lihtsasti jälgitav ja kooli 

õppekava täitmist toetav.

1.4 Eri huvigrupid on kaasatud 

õppe- ja kasvatustegevusse.
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Lüllemäe lasteia mänguväljaku väravate lukud on vahetatud ja lukus.
okt.17 direktor

Klassiruumide valgutus on nõuetele vastav. juuni.18 direktor

Täiustatud on lasteaialaste ja kooliõpilaste võimalused tegutseda õues. 

Lüllemäe lasteaia mänguväljakule on paigaldatud vedrukiik seljatoega, 

sõimelastele kiik puidut raamiga. Madal korvpallikorv Kaagjärve rühma õuele 

ja koolilastele.
okt.17-

juuni.18

Valev Sisov, 

direktor

Välja on selgitatud vajadused ja võimalused kooli ning lasteaeda  pillide juurde 

soetamiseks. nov.17

Triin Tanilas, Elin 

Lihten

Kooli on soetatud uusi  digivahendeid õppetegevuse läbiviimiseks. juuni.18 direktor

Kutsuda lasteaeda esinema teatritruppe, et luua lastele võimalus õppida 

kultuurisündmustel käitumist ja võimaldada sagedamini kultuurisündmustest 

osa saamist.

sept.17-

juuni.18 direktor lasteaiaõpetajad

Lasteaiarühmades keskendutakse käitumisoskuste kujundamisele  (käitumine 

õppekäikudel, teatris, üksteisega rühmas, looduses) ning õues õppimisele 

(looduse muutuste vaatlemine, looduses ohutu liiklemine). 
sept.17-

juuni.18 lasteaiaõpetajad

Koostatud ja kinnitatud on Lüllemäe Põhikooli arengukava 2018-2021. dets.17 direktor

Koostatud on kooli ja lasteaia sisehindamisaruanne viimase kolme õ-a kohta. juuni.18 direktor

Välja on töötatud personali motivatsiooni ja tunnustamissüsteem.

nov.17 direktor

Anneli Varik, 

Margus Muttik, 

Merli Meresaar

Koostatud on kooli ja lasteaia õpetajate ning lasteaia õpetajate abide 

ametijuhendid ja need on kõigi asjaosaliste poolt allkirjastatud. okt.17 direktor kõik õpetajad

Nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajatega on viidud läbi kaks arenguvestlust aastas.
okt.17, 

apr.17 direktor kõik õpetajad

Kaardistatud on koolitusvajadused ja koostatud koolitusplaan okt.17 direktor kõik õpetajad

2.1 Kooli ja lasteaia füüsiline õppe- 

ka kasvukeskkond on turvaline ja 

kaasajastatud.

3.3 Personali professionaalsus on 

tõusnud.

2.2 Vaimne keskkond lasteaias 

toetab lapse loovust, huvi teatri ja 

lugemise ning ümbritseva 

looduskeskkonna vastu.

3. JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE

3.1 Koolikorralduslikud 

dokumendid on uuendatud.

3.2 Personalialased dokumendid on 

korrastatud ja kinnitatud.

2. ÕPPE- JA KASVUKESKKOND
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Kooliõpetajad on külastanud kolleegide tunde ja andnud ükteisele tagasisidet.
vähemalt 

korra aastas kooliõpetajad kõik õpetajad

Käivutunud on kogemute koja süsteem, kus koolitustel käinud õpetajad 

jagavad saadud infot või praktilisi võtteid kolleegidega.

kord 

trimetris direktor kooliõpetajad

Koooliõpetajad saavad vajamineva nõustamise õpilastele individuaalete 

õppekavade koostamiseks.

sept.17-    

mai 18 direktor kooliõpetajad

Toimunud on lasteaiaõpetajate koolitus- ja õppereis teistesse lasteaedadesse 

eesmärgiga koguda parimaid praktikaid õppe- ja kasvatustöö ning füüsilise 

keskkonna kujundamisek.

sept.17-   

juuni.18 direktor lasteaiaõpetajad

Viiakse läbi meeskonna toimimise ja rahulolu-uuring.
okt.17, 

juuni.18 direktor

Välja on töötatud enesehindamise alus ja läbi viidud pedagoogide 

enesehindamine.
apr.18 direktor

Liina Saksing, 

Astrid Vernik, Külli 

Teder

Organisatsioonisiseselt kasutatakse infovahetuseks aktiivselt Stuudiumit, 

meililisti, kooli stende.
sept.17-

juuni.18

kõik kooli- ja 

lasteaiaõpetajad

Läbi Stuudiumi ja e-lasteaia toimub infovahetus kooli tötajate ja 

lastevanemate ning lasteaiaõpetajate ja lastevanemate vahel. alates okt.17 direktor

Kooliõpetajatega toimuvad iganädalased info- ja koostöökoosolekud. 

Lasteaiaõpetajatega üks kord kuus.
sept.17-

juuni.18 direktor

kõik kooli- ja 

lasteaiaõpetajad

Toimuvad koolitused nii kooli kui lasteaia lapsevanematele vähemalt kaks 

korda õppeaastas. okt.17-

juuni.18

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus, 

direktor töörühm 

Toimub sisukas lastevanemate koosolek vähemalt kord aastas. sept.17 direktor

Hoolekoguga tehakse läbipaistvat, sisukat ja eesmärgipärast koostööd. sept.17-

juuni.18

õppenõukogu 

esindaja 

hoolekogus direktor

Kooli kodulehel on välja arendatud lasteaia osa. jaan.18 direktor töörühm 

3.3 Personali professionaalsus on 

tõusnud.

3.4 Õpetajate ja lasteaiaõpetajate 

vahel valitseb ühtsustunne.

4.1 Hoitakse koostööd ja häid 

suhteid lapsevanematega.

4.2 Kooli kodulehekülg on mugav 

tööriist kõigile kooliga seotud 

inimestele.

4. KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

3.5 Vajalik info jõuab õigeaegselt 

kõigi osapoolteni.
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Kooli kodulehele ilmuvad operatiivselt uudised eelseisvatest ja toimunud 

üritustest, õpilasvõistluste tulemustest.

sept.17-

juuni.18

Merli Meresaar, 

Ave Siilak

kooli- ja 

lasteaiaõpetajad

Toimuvad ühisüritused kahe maja lasteaiaõpilastele ning lasteaiaõpilastele ja 

kooliõpilastele.
sept.17-

juuni.18

lasteaiaõpetajad,  

kooliõpetajad

Toimuvad külaskäigud lastega teistesse rühmadesse.
sept.17-

juuni.18 lasteaiaõpetajad

Leida koostööpartner ideest tooteni jõudmisel.
okt.17

Triin Tanilas, Elin 

Lihten, Valev Sisov direktor

Luuakse kooli sümboolikaga tooted.
dets.17-

juuni.18

Birgit Tuulemets, 

direktor

Lasteaed ja kool on liitunud Kiusamisest vabaks! Programiga ning rakendavad 

seda.

sept.17 direktor klassiõpetajad

Kool on liitunud VEPA programmiga, õpetajad on läbinud kaks koolitust ja 

mentorprogrammi. dets.17 direktor klassiõpetajad

Kool on läbi erinevate programmide leidnud võimalusi õpilaste ettevõtlikkuse 

arendamiseks.

sept.17-

juuni.18 kõik kooliõpetajad

4.5 Lüllemäe Põhikool osaleb 

erinevates programmides, mis 

aitavad rikastada õpilaste 

koolipäeva ning toetavad 

õpitulemuste saavutamist.

4.4 Koolil on oma sümboolikaga 

meened.

4.2 Kooli kodulehekülg on mugav 

tööriist kõigile kooliga seotud 

inimestele.

4.3 Lüllemäe Põhikooli 

lasteaiarühmad ja kool teevad 

tõhusat koostööd.


